
م مرالر 
مولدق  دة  صي  انق 

فى سيرة النبى العدنان

فيض وإلهام الرب المنان

جابر بغدادي/ على عبده الفقير



1

 َنـبِيـَنـا     َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 

َرى َيا َسْعـَدَنـاَيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

ـِه َرب   ـَنــا    أَْبــَدأُ بِـبِـْســـِم اللَـّ ََ َْ ـ ََ ََ ـ  
ـَمـاً ُمـَدْنـِدَنـاأَْتـلُـَا َصـََلة الـَهـاِدْي َنـظْ 

اِح لِـلـِه َشــ ََ ـاِهـــــَداً      َعـلَـى آََدِم األَْر
ُوَِدَنـاَشـْمـِس الـُضَحى الفَتاِح ِسـر   َُ  

الِرَضـا       الَشاِهِد الَمشُهَِد فِ  َحْضَرةِ 
ـَنـاَبـلْ أَْحَمـُد الـَمْمـُدَُد ِمـْن فَ  ـْضـِل َرب 

 َنـبِيـَنـا      َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 

َرى َيا َسْعـَدَنـاَيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

اِن بِالـنُّـَ ََ ََ َمـْبـَدأُ األَْكـ ِر َظـاِهـَرا   ُهـ
ـُرنَ َقــَمـــٌر بِـلَـْيـِل َزَمــاٍن فَ  ْْ ُُ ََ ــاــْرٌد  
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لِـيَن بِـالـَعـْهــ ََ ــاُق األَ ََ ِد  َسـابَِقـاً  ِمـْيـ

ـنَ َعـلَى ُكـِل الـُمـْرَسـلِــيَن يَ  ــاـْتـلُـَُُ َربُّ

أَْحـَمـَدا           َبـاُتَا َعلَى اإلِْقـَراِر بِالَهاِدي
لِـِديـنَِنـاَصـاُرَا ِمـَن األَْنـَصـاِر َدْعـَمـاً 

 ََ اِحــَداً     َشـِهــُدَا بِـأَنَّ اللـَه بِـالـَحـِق 
اُُ أَْحـمَ  ََ الـُمـْصـَطـَفـى األَ ـَنـاََ ـــْد َنـبِـيَّ

 َنـبِيـَنـا      َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 
َرى َيا َسْعـَدَنـاَيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

ـُتـَص بِاإلِْنـَبـاِء أَْحـَمـدْ  ْْ َرُســَلُـَنـا     اُ
الـطِ  ََ أَُبــَُُ َبـْيَن الــَمـاِء  ـَنــاََ ــيِن لَــي 

ـْلـِق الَماِء َقْد كَ  َْ اَن ُمْرَسَلً     ِمْن َقْبِل 
ْعــَمـاِء ُبـسِ  َكـَرائُِم الـنَّ نِـنَ ََ َْ ْْ لِـَكـ ـاـَطـ
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ا نِــــَداُء آَدَم َيــَقـــَلُ رَ  َُ َكـــ ـَنـــا     ََ بُّ
ـْلَفـَنـاَوـْمـُع األمـَلِك َقــاِدٌم بِالـسَ  َْ ـْيِر 

َحـَمَدا           َتْرُوَا َوَمالَ الَهاِدي لِـَتَرى مُ 
 ََ ـَُر ِمـْنُه َبـاِدي َصـْفــ ةُ َوـَمالِـَنـاَالـنُّ

َل  َْ َب الـَغـفُـََر َمـ ُُ َقـائَل    َيْرُوَا الـرَّ
ــَِر يَ  اَك الــنُّ َُ ـْع بِـ ــا َرب  أَْعــُيـَنـاَمـت 

 َنـبِيـَنـا  َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 
ـاْشَرى َيا َسْعـَدنَ َيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي بُ 

َكـف  َباِدَيا             َيْشَهـُد َبـِديَع الـنَُِّر فِ  ال
ـَِرَيـْبـُدَ َعـلـْيِه ُنـَُر الـنُّ ا ُمَهـْيـِمـَنـاً ََ

اُء لأِلُْنـسِ  َّ ْْ لَـُه َحــ َبـَد الـَهـَنـا   ََ ََ
اُء  مَ  اُتـه الــَغــــرَّ ََ ـَنـَصـلَــ ـاـْهـَراً أِلُم 
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ِم َنـاِدَمـاً    َيـْرَفـُع آَدُم ُدَعــاُُ  بِـاإلِْســ
كُ  ُْ َبـٍة َتـــَراُُ َيــ َْ لَـَنـف  َتــ َْ اــُر َرُســـ

ـفِ  َْ ِْ َفـا ـٍد الـَبَرَكـا ـْر لِـَتـائِـٍب      بُِمَحمَّ
ــفِ  َْ ا ََ  ِْ َل َســاِمـِح الــزَّ ُنـََبـَنـاََ ُُ ــْر 

بِ  َْ ــاُن لَـلـَتـ َقـابِــَلً     َيـا َرُب َيـا َمـنَّ
اْسـٌم َعـلَى األَْرَكاِن بِا ـالَعـْرِش ُمَعــلَنَ ََ

اُب َكـْيـفَ  ََ ــ َعــَرْفــَتـــُه     ُيـِوـْيـُبــُه الـتَّ

اُب بِـكَ  ََّ َنـا األَ ََ ِســرُّ ــْنـِز ِعـْلـِمـَنـاُهــــ

ْْ بِ  األَْرَكــاُن َزاَنــ ََ ُِ     الـَعــْرُش  ْكـــِر ُِ ـ
اِر إِْسـِمـَنـاِمـْن َسـابِـِق األَْزَمـاِن بِـوِ  ََ ـ

 َنـبِيـَنــا  َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 
ـاَرى َيا َسْعـَدنَ َيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 
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ََ الـَمـْقـُصـَُد أَْحـَمـدُ  ْصـلِـَنا    َحـَقاً ُه ََ
 ََ ُهــ ََ ُمــَراُدَنـا الــَمـْمـُدَُد   ُمــِريـُدَنـاََ

ـايَ  ََ ََ الـِسـرُّ الـَمـِكيُن َبلْ  ُة الـُمَنى   ُهـ
ـَُر الـَمـبِـيُن ِمـفْ  ََ الـنُّ ـاـَتــاُح َفـْتِحـنَ ُهـ

ـَُر َيـْسـِري إِلَ  الـنُّ ََ َرى   ِمْن آَدَم  ََ ى الـ
 َْ ُن فِ  ُحـُبـٍَر َشـ َْ الـَكـ َقــاً لِـَنْوِمـَنـاََ

الـُكــلُّ سَ  ََ ـــاِوــــٌد       آََبــاَءُ األَْبــــَراُر 
ـَيـاِر ِمنْ  ْْ ةُ األَ ََ ْلـقِـَنـاُهـْم َصـْفـ َْ َبـيِن 

ـلِيلُ بِـالـَبيْ  َْ ُْ َدَعـا     َيـْدُعـَا بِـِه الـ ِْ إِ

ـَا بِِه الـَعـَنـاأَْرُوـَا لَُهـْم َرُسـََلً َتـْمحُ 

 َْ فِــَداُء إِسـَمـاعـِيـلَ فِ  َيـ ْبِحـِه       ََ َُ ِم  
لَـَطـائِـُف الـَوـلِـيـِل َتـْفـــ ـَنـــاََ ِدي َنـبِـيَّ
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ََ الَكلِـيُم بِالُطـَ ُهـ ََ َسى  َْ ِر َعاِرَفـاً    ُمـ
بِ  الـَكـِريـِم ِمـعْ  ْصـلِـنِـاَقـْدَر الـن  ََ  ِِ ـَرا

ـُة الـَكـلِـيـِم أن َيـْضحَ  اِحــَدا   أُْمـنِيَّ ََ ـى 
ِحـيــِم أَحْ  ِكـِب الـرَّ َْ ـَمـْد إَِمـاَمـَنـافِـ  َمــ

بُِ  َراَح َيْهـفُــَا ألَْحـَمـدا   ُمـََسى الـنَّ
َكــ َُ اُح  ََ ْْ لَـُه األَْلــ ْْ َرُسـَلَـَنـاَوـاَء َر

اُُ أَْحـَمـَدا ِعْيَسى ُرَُح الَمَعالِ  ُبـْشـرَ 
َيـالِ ْ  ـَنــا بِـَنَبـِأ َكـِريـمِ َيـْوـلُـَا ُظـلََم الـلَـّ

 َنـبِيـَنــا   َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحــَمـدْ 
ـاَرى َيا َسْعـَدنَ َيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

َْ مَ  ِْـَر األَْنـَسـاِب نِـْلـ ــَكـاِرَمــاً      َيا َفـا
صَ  ََ ـفَّـاَك َرُبـَنــاِمـْن َزْمـَزِم األَْصــََلِب 
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األَْصـلُ  ََ ـٍر َتُكـَُن  ََ َْ  َطـاِهــَراً    ِمْن َكـ
ا أَْنـَقـى الـُبـُطـَِن بِ  َُ َكـ ـاالُطـْهــِر ِوْئَتنَ ََ

اً  ََ َْ ِمـْن نَِكاٍح َصْفـ َظَهـْر  ُمـَباَرَكـاً   ََ
اِح ِمـْن قُ  ََ َكــَرائِــِم األَْر ـــْدِس ِربِـَنـــاََ

ْْ إِلَى َعـْدَناِن أَْنـَسـ اُب أَْحـَمـَدا َصـحَّ
َنـاً ـالـُطْهـِر ُمـْعـلِـَيـْشَهـُد لَـُه الـقُــْرآَُن بِ 

 َنـبِيـَنــا َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحـَمـدْ 
َنـاْشَرى َيا َسْعـدَ َيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي بُ 

ُِ ُدَعـــاٌء َيــا َرب  إِ  لِـَوـــد  ْن َيـُكـــْن  ََ
ََرَنــاَعــْشــٌر ِمـَن األَْبـَنـاِء ُنـَ ُُ فِـ  ُنـ

لِـكَ  َُ  ََ الــَفـَتـى           َقْد َكاَن َعــبـُد هللاِ ُهـ
ــَِق مُ  ـْحـِســَنـــاً بِـَمـاَئــٍة فِـــَداُُ بِـالـنُّ
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َفـاِء ُيــَفُـَنَ  ََ َدائِـَمـاً  َفـُهْم أَْهـلُ الـ
الـَعـَطـاُء َطـ ََ ـْدُق  الص  ـاً ْبَعـاً ُمَهـْيـِمـنَ ََ

َم الـِرَقــاَب َعــْشـــرَ  إْسـُمــُه   َفـَتـَقــدَّ ََ اً 
َكـِريـَمـَنــــابِـَمــاَئــٍة أََصــــاَب يـَـْفــِدي

ـمْ  ِس َسـاِطَعـا    َفـَوـبِيُن َعـبـُد هللاِ َكالـشَّ
 َُ ـَنــــاً ُنـــَُر َرُســـَِل اللـِه َيـْعـلُــ ُُ  َبـي 

َراً يُ  َْ ُكــلُ َمـْن َيـــــَراُُ َفــــ ـــُه   ََ ـِحـــبُّ
ـْسـُن َرُسـَلِـَنـاَيـْبـُدَا َبـْيَن َعـْيَنـيِه حُ 

ْْ زَ  اُء َعـَرَضـ الـَمـْرأةُ الَغــرَّ اَوَهـا  ََ ََ
ـِد الـُنـَبـَلِء كَ  اْ  ُتـْدِرَك الَهـَنـِمـْن َســي 

ُعـُرََضَهــا   َيأَْبى الَبْدُر الـَتَمـاُم َحـَقـاً 
ـْقــَاُُ ُمْعـلِـَنــاَبـلْ َيـْرفُـُض الـَحــَراَم تَ 
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 َنـبِيـَنــا   َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحـَمـدْ 
ـاَرى َيا َسْعـَدنَ َيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

الِسـ ََ ِْ الُطْهِر  الـُتـَقـى      َيْسَعى لَِبي ََ ِر 
الــبِـر  َيـْلـقَ  ََ ِْ الـَبَهــا  ا ـى َمـَحـاِسـَنــاً َُ

ـَتـاَر ِمـْن نِـَســاِء قُـَريْ  ْْ ـٍش آَِمـَنــَة    َفا
ــَنــــــاَكـــــِريــــَمــــــِة األآَلَِء أُم  نَ  ــبِــي 

ْْ بَِحاُر النَُِّر فِ  َكـَ ِر الَهـَنـا   ُمـِزَو ََ

ـــرَُر َقـدْ  الـسُّ ََ الـَفـَرُح  َنـَنـاََ َْ َعــمَّ َكـ

 َْ ْْ لَُه األَْعـَلُم فِ  َكـ َما    ُضِرَب َكِب السَّ
الـَعــْرُش بِاألَْنـَغـاِم أَضْ  ـَنــاً ََ ـَحـى ُمـَزيَّ

اُُ َقــْد َعـ ََ َقـْد َحــ ََ ـزَّ َقـْدُرُُ    َبـْطـــٌن  
ـائِــِف الـَهـَنـاَربِ  لَـُه اْوـَتـَبــاُُ  بِـلَـطَ 
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ْْ بِ  ْْ الـَبـُتـَلُ َفاَقـ ـَحـْمـلَِهــا   إِْن َكاَنـ

بِْ  َيـقـَل باله ادي بـشـرنـاِعـيَسى الـنَّ

اء بـالـنـَر مـن روــب      ف  ليلٍة َــرَّ
َالـحمـل بـالـنعـمـاء لـضـيـا رســَلـنـا

نادى مـنادي السعـد بالحـمل مـعـلـناً     

أن الـهـنـا َالــمـوــد قـد زار كــَنـنـا

رحٌم كرَض األنس َالـبـدر ساكـنـاً  
ـاف  َاحٍة كـالـقــدس يـنـعــم رســَلـن

اُن ِمْن فَ  ََ ْْ لَُه األَْك ْوِدَها  َرَقَص ََ ْيِض 
األُ  ََ ْْ لَـُه األَْزَمــاُن  ـ ــنَّ ــَنــاََ ْنــُس َعــمَّ

اُن بِاألَْمـرِ  ََ َفـاتِـَحـاً  َحـَتـى أََتى رْضــ
 ََ الــِوـَنـاَن  ََ َسـاً  َْ ــنَ فِـْرَد ْعــُد أَمَّ ــاالــسَّ
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اِن َبـَرَكـ ََ ْْ َعـلَى األَْكـ لِـٍد   َباَن َْ ُْ َمــ ا
ْْ لَــُه األَْرَكــاُن َربْ  َبــَد ـنَ ََ ـــاً ـَعـــاً ُمـَزيَّ

ـْضـَراً  َْ ِْ األَْشـَوـاُر  اْزَداَنـ َنـاً   ََ ََ  ُمـلَـ

الـر ََ ـَنــاَتـْدُنـَا بَِهــا الـَِـَمـاُر  ْفـــُد َعـمَّ

الـرفْ  ََ ـٍَُُ َعاَم الَفـْتِح  الـِرَضا   َسـمَّ ََ ـِد 
ـاِح َفـاضَ  َمـَنـائِـُح الــَفــتَّ ـَنـــاََ ــْ َتـُعــمُّ

ُكـلُ َمـْن َحـَمـلَـَن َمَع َحـْمـلِ   أَْحـَمـَدا    ََ
الـلـهُ  ََ لَـْدَن  ََ ُكـــََرُهـــْم   ُمـْحــِسـَنــاً ُُ

ْحـُش بِاألَْرَوـاِء َشْرَقاً  ََ الـ ْرَبَهـا    ََ ََ ََ  
األَْنــَبـاُء َزفَّ  ََ ْْ َحـبِـْيـَبـنَ بِـالـبِـْشــِر  ـــاـ

َلً  َْ اُب َقـــ ََ َتـْنـِطــُق الــدَّ ُمـَبـِشــَراً ََ
َنـالـَحـْمـلُ  َقـْد أََصـاَب بِـالـ َْ ـْعـِد َكـ َنـاسَّ
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ْْ ُعـ ِن َمالَ َْ ُرَُشُهـْم  َشَتى ُملَُِك الَك

َنـاالَنْصِر َقْد دَ َسـْيـُف َوـََلِل الـُحـْسـِن بِ 

 َنـبِيـَنــا      َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحـَمـدْ 

َرى َيا َسْعـَدَنـاَيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

ِْـَفـاَفـاً لَْم َتـشْ  ْْ بِِه  ِوَعـاً     َحَملَ َْ ُك َمـ

 ََ ا أَْلـَطـاَفــاً  َُ َراً َكـ َُ ْْ َضـَنــاُنــ َمــا َرأَ

ـَمـاِم  َبــْدرَ  َراً    َقـَمـَراً َعـلَى الـتَّ َْ اً ُمـَنـ

ْْ قُـُصـََر الَشـاِم فَ  ْْ الـَعـنَ َبـلََغـ ـاـأََزالَـ

ـمْ  َهـاتِـَفـاً ُيـَرِدُد بِـالــسَّ ــِع  َقــائِـََلً     ََ

ىـْلـتِ  بِِه الـُمنَ ُبـْشـَرى بَِحْمـِل أَْحَمـْد نِ 

َك بِـَحــقِ  ُُ لِـ  لَـُه أُِعـيـ َُ اِحــــٍد      قُــ ََ
 ََ هللاُ َحـْسـُبـَنــاِمـْن َشـــر  َمـْن ُيـِريـُدَك 
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َنـاَدى الَهاِدي ُمَناٍد بِالـُيْتـمِ   أَْحـَمـَدا      ََ

ــد األَْسـَيـــاِد  أَْنـ َْ بِـأَْعــُيـَنــــاَيـا َسـي 

ا َحـبِـ َُ ــاُُ َهـــ يـُبـَنـــــا     َنــاَدى أََيـا َربَّ

ـَنــــاَقــْد َفـاَرَقــْن أََبــاُُ َفـاَرْ  َحـْمـــُه َربَّ

ُب الَوـلِـْيـلُ أَن  ِ  َكـفِـيـلُــُه     َنـاَدى الـرَّ

ِكـيـلُ أَكْ  ََ أََنـا الـَحـقُّ الـ ـْلَقـنَ ََ َْ ـاـفِـْيـِه 

ا َقْد َصـَنعـَنـا ُمََسى بِأَْعـُيَنـا        إَْن ُكـنَّ

َضـَعــَنـا فِ  عَ  ََ ـْيِن قُـْدِسـَنـاَفـأَْحـَمـُد 

ـا َقـْد أَْحـَيـْيـَنــا بِ  َِح آََدم     إَْن ُكـنَّ ـالـّرً

 ُرَِح أَْمـِرَنــاَفـأَلْحـَمـَد أََفـْضـَنـــا ِمـنْ 

ِْ األَْمـََلُك َتـْسَعى وِ  اْنَهالَـ اَرَهــا     ََ ََ
الَهـَنـاَيـا َسـْعـَدَهـا ُهـَناَك بِالحُ  ََ ـْسـِن 
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ا أََتـى الـِمـْيـََلُد  َسـم   مُ  َُ ــَداً        إِ ـَحـمَّ

ـاِد بِـوَ  اْرقِـ  ِمـَن الُحـسَّ ْكـِرَنـاََ ُِ ـََلِل 

 ََ َنـاً  َْ ـاُض َهـ َْ َقـْد أََتـى الـَم ـَنـاً        ََ لـي 

ـاُض ِمـْن نُ  ُنــَُرُُ الــَفــيَّ ــَِر َربِـَنـاََ

ـَِر للشَّْمسِ  ى ِرَداُء الـنُّ ـطَّ ُْ َبـَدا        ََ  إِ

َبدَ  ََ ـًرَُر  َهـا السَّ ْْ َمـَحـاِسـَنـاً َقـْد َعـم 

ـْتـِم ُكـل  َشـْهـٍر ُيـَنـادِ  َْ ي ُمْعــلِـَنـا        بِـ

َبــْحــــٍر ُمـَنـ ََ ـَنـــابِـَيـابِـــٍس  ـاِدي َرب 

ـَداً        َقـْد َوـاَءُكْم َرُسـَلٌ ُيـْدَعى مُ  ـَحـمَّ

ـْلقِـَنـاِمـْن أَْطـَهـِر األُُصـَِل َصـفْ  َْ ةُ  ََ ـ

َتـَرى َكـأنَّ َطـْيَراً َبـْيـضَ  َهـا       ََ اَء َمـسَّ

ا ََ ـَُف أُْسـِكَنـاَفـاْرَتاَح ِمْنُه َصـْدَراً  َْ ل
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 ََ  ْْ َمـْرَيـُم الـَبـُتـَلُ َوـــاَء آَِسـَيـة         ََ

ِكـٍب َتقُـَلُ ُبـْشـرَ  َْ ى َيا َسْعـَدَنـافِ  َمـ

 َْ ـَم الَحـَمـاُم ِمـْن َف ـيَّ ََ ِق َداِرَهـا        َقـْد 

ـَلَم ِمـْن عِ  ـَنـــاُيْهـُدََنَهـا الـسَّ ـْنـِد َرب 

ِْ األَْعـََلُم َشـْرَقـاً  ُرئِـَيـ ـْرَبَهــا     ََ ََ ََ
ِْ الـَحـَراِم  لِـ اُء َسـْعـِدَنـاَعلَى الـَبـْيـ ََ

 َنـبِيـَنــا     َيـا َمـْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي أََحـَمـدْ 

اَرى َيا َسْعـَدَنـَيـا َمْرَحـَبـاً بِالَهـاِدي ُبشْ 

ـاُض َبـْدَراً مُ  َْ َراً      َفـأَوـآَءَهـا الـَمـ ََ ـ ـنَّ

اإلِْسـَعــاُد َقـْد عَ  ََ ـَُر  الـنُّ ــمَّ أَْرَضـَنــاََ

لِـ َُ َكـ ََ َك الـَعــَنـــا        َفـلَـْم َتـِوــْد آَلَمــاً 

ِعــْنــَدَهـــا قِـَيــاٌم أَْمـــــََل  ـَنـــــاََ ُك َرب 
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َْ َنـاَرالفُـْرِس َيـا نُ  ـََر أَْحَمـَدا      أَْطـْفـأْ

ْهـُب َكاَن َحاِرَسـاً يَ  الشُّ اْعُمـُر َسَماَءَنـََ

اُن ِكـْسَرى َيْبُدَ مُ  ََ ا إِيـ َُ َك َعـاً      ََ ـَصـدَّ

ـَحــِق أُْعـلِـَنـاَيـْبـُدَا َعـلَيِِه  ِســٌر بِـال

ي أَلَ  َِ ْْ َتْهـ الَـ ََ ْرِضـَهــا       ُشـُرَفـاُتـه َتـ

ْْ ِصـحَ  ا الـَقـَلُ َقـالَـ َُ بَِهــ ـاُح ُكـْتبَِنـاََ

ا َيـُكـــَُن َيـا َصــاحُ  َُ َنـا      لَـِكـْن َمـا ُدلَـّ

ََ الـَمـْكـُنـَُن ِمـْن أَمْ  َمـا ُهـ نــاََ ـِر ِسـر 

ْوـِهــِه       َقـالُــَا بِـأَنَّ َبــــــْدَراً لح َبِ  ََ ـ

َسـَرْى بِاللـْيـِل ِسـٌر َيـعْ  ـلُـَا َزَمـاَنـَنـاََ

ْْ الُظـلَُمـاْ ُِمْن ُنَ ْوِهِه      َفـَتـَلَشـ ََ ِر 

ُْ ِمــْن ِعـنْ  ِْ اآلََيـــا َبـاَنـ ـَنـــــاََ ـِد َرب 
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َحَبـاً      قُـَُمـَا لَـُه َقُـَلُـَا بِالَحـِق َمرْ 

قُــَلُـــَا أَْهــََلً  ََ ُمـــَا  َسـلـ  ـَنــاََ  َنـَبـيَّ

َقـْد أََتـى َمـْكـُحـََلً ُطـْهـرَ  اً ُمـَطَهـراً     ََ

ُتََنـاً مِ  ْْ نَ َمـْسـُرََراً أََ َم ـاْن ُصْنِع َرب 

اُر ِمـْن َبْعـ ََ ِْ األَْن الَـ ََ َتـ ْضعـُتـه         ََ ََ ِد 

الـنَّ  ََ األَْعـَطـاُر  ََ الـِمـْسـُك  ْوُم َقْد َدَنـاََ

ضَ  ََ َتـقُـَلُ أُمُّ الَهاِدي لََمـا  ـْعــُتـــه        ََ

ـَنــاُسـٌحـَبـاً لََهـا ُمـَنـاِدي َكـِروَ  ـاِل َحـي 

 ْْ ـِشـَيـ ََ َهـا َصِهـيـََلً  َكأَنَّ  َلِـيـَدَهـا       ََ

ْْ لََها َمـقِـيََلً ُطـَفُ  ـَا بِأَْرِضـَنـاَسِمَعـ

أَ  ََ َا َرُسـَلَ هللاِ َحـَقـاً  ُُ ـ ُْ ْعـلِـُنـَا       ََ

ُِ َرْحـمَ  ا َعـــِظـْيـُم الـَوــا َُ ـَنــاَهـ ـُة َرب 
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ـبُِ  ُمـِشـيَراً بِـيَ  لِــَد الـنَّ ـٍد ُمَسـبِـَحـاً     َُ

هُ  ََ َرى َبـِشـيَراً  ََ ََ َشـفِـيُعـَنــاإِلَى الـ ـ

َنـبِيـَنــا     َيـا َمـْرَحَبـاً بِالَهـاِدي أََحـَمـدْ 

ـاَرى َيا َسْعـَدنَ َيـا َمْرَحَباً بِالَهاِدي ُبشْ 

ـعْ  الـسَّ ََ اُر  ََ ِْ األَْنــ الَـ ََ ـُد َزاَرَهــا    َفـَت

الر   ََ األَْسـَراُر  ََ الـُحـَُر  ْكـُب َقْد َدَنـاََ

ـَفـاِء َبـَركَ  اْسَمـْع إِلَى الش  لِـٍد     ََ َْ ِْ َمـ ا

ُمـَناِدَي الـَسـَمـاِء َيـْهـتِ  ـَنـاََ ـُف بِـَحـي 

َراً أََضـاَء َشـْرَقـ َُ ْْ ُنـ ـْرَبَهـا         َقالَ ََ ََ اً 

 ََ اِكـِب الَهَنـاَطـافُـَا بِِه األَْرَوـاَء بِـَمـ

اإلِْسـَراُء ِمْن َعـيْ  ََ َهـا          َفالَقـْدُر  ِن ِسـر 

 ْْ اََفـ ََ ـــَراُء  ََ  َعـَطـاَءَنـاِهـَ  لَـْيـلَـٌة 
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األَْعَياُد ِمْن َفيْ  ََ  ُْ ِض ُنَِرَهـا     َعـَرَفـا

لَـَطـائِـُف اإلِْرَشــاِد َبـانَ  ْْ لَِسْعـِدَنـاََ ـ

ـَط  الُهـَدى      َيا لَْيلََة الـِمـيـََلِد  َيا َمـْهـبَ 

ْفـتِ  َقـْدَرَنــاَيــا لَـْيـلَـَة اإلِْمــَداِد َشــرَّ 

ـظْ  ــِم  ِرْفـَعـًة        َيا َرب  َمـا أََرْدَنــا بِـالـنَّ

َنـا َنـْرُوــَا َْ َل بِـِه َعـلَـ ُظـُهــََرَنــاََ

ْرَنـا َعـْن َفـيْ  َنا َعـبَّ ْوـِدَنــا         لَـِكنَّ ََ ـِض 

الـفَ  ََ بِـَمـْدِحـِه َسِعـْدَنـا  ـَنـاََ ــَرُح َعـمَّ

ظْ  ـِم َدْنـَدَنـا       َيـا َرب  َما الُبْغَداِدي بِالـنَّ

َصـالَـَنـاَيا َمْرحـَبـاً بِـالَهـاِدي َتـم   َِ ـْم 

أَفِـْض لََنا فُُتََحاً َصـْفـ َاً ُمـَقـَدَسـاَ         ََ

ُرََحــاً َقـد   ََ ا  َُ ْس َيـا َرَبـَنـاَقـلِـَبـاً َكــ
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َمــاً مُ  َْ َصـــل  َد ََ ـَنــا  ـَعـَطـــراً        َيـا َربَّ

أَِوـبْ  ََ ْصـِل  ََ ـَنـا بِالـ الَـَنـاَُعـمَّ ََ  ُسـ

ُنـََبـاً َيـْزَدادُ  ُُ ـفِـر لَنا  َْ ا ِحـْمـلََهـا       ََ

ا ََ ْرَحــْم ُمِسيَئَناَاْسـُتْر لَـَنا ُعـُيـََبـاً 

لِكَ  َُ َكـ ََ الِـِديـَنـا  ََ ـفِـر لِـ َْ ا لَـْد     ََ ََ  الــ

َمـن لـهــم عـلـيـنـا حـقــاً َعــمـنـا

َبـاألنـَار عـمم قـلـبـا َرَحـنـــا       

ـْم َرَبـاُُ وَ  ـْمـَعـَنـاَعلى المْـتـاِر َتـم 

َكأِسهِ  ََ ِضِه الُمـبارِك  َْ ْاْسقَِنا       ِمْن َح

ــِم لَــَنـا ُهـَنـالِـَك َرب ـ  ُمـَقـاًمـَنــاَتــم 

َاَفر لمن تَلهـا َاقـِض مسائَلً        

َحـاضـراً أتـاهـا يـسـمُع مـديـحـنــا
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َنا الـَكـِريـُم الـبكري َعـمَّ  ُْ َشي ـَنـا        ََ

ـرُ  ْْ ُُ ََ َنـاأعـن  عـبدالعـليم سـنـدي 

عممه بـالـكـمال ََصــاِل أحـمـداً       

اْمـُننْ  ََ َصـلِـَنـاَحـقِـْق لَُه اآلمـالَ  ََ بِـ

لِــٍد         َْ ِْ اآلآلُء ف  نـظـم مـ رَد ََ قـد 

اَء َقـَمــرُ   َزَمـانِـَنــاَسـمـيـُتـُه الـَغـــرَّ

َالحمد ف  البداية َكُاك ْـتمهـا        

َمـقـصـدي َالـغـايـة َوهـاً لـربنـا
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الصلَاْ النيراْ

ةالبريف  مَلد ْير 
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اللهمممممم صمممممل َسممممملم علمممممى مـَلمممممـَد الـعمممممـناية 

َصـل َسـلمـم عمـلى َلـيمـد الـمحـاسمـن 0األزلية

َصممل َسـلممـم عممـلى سـممـر الـْـلممـَة 0الْلقممـية

َصمممممـل َسلمممممـم عـلمممممـى أصـمممممـل 0الـقـدسـيمممممـة

سيـدنـا محمٍد َعمـلى آلمـه 0الـنـشـأة اإلنـسـانية

، َصممـحبه صممـَلًة تـنوـنممـا بهممـا مممـن كممـل بممـلية

0َاوـزُ عـنا ْـيراً 

اللهمممـم صمممـل َسـلمممـم علمممى القممممر المممُي أطمممل 

َصــممـل َسـلممـم عممـلى 0بـَوهممـه إلممى الـممـَرى

مممممممـن أشـممممممـار إلممممممى الـسـمــممممممـاء بـسـبـابـتممممممـه 

َصــممـل َســلــممـم عـلممـى مـممـن 0الــصـغـــــممـرى

َصــــمـل 0انـصــدع لـمـَلـــدُ إيـَان كـســرى

َسـلممـم عممـلى مممـن انـطـفممـأْ لممـه نــممـار فممـارس 

َصل َسلم على مـن إنهالْ األممـَلك 0الكبرى

َصمممـل َسـلمممـم 0بمَلمممدُ تـهـتمممـف بـالـبـشمممـرى
عـلى من مالْ بـمـَلـدُ عـرَش ملَك الـَرى
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َصممممـل َسـلـممممـم عممممـلى مممممـن فممممـاق مَلممممدُ 0

َصممممـل َسـلـممممـم علممممى مممممـن 0الـقممممـدرَاإلسرا

0تـزيـنـْ لـمـَلـدُ َـــرف الـفـردَس األعمـلى

َصممـل َسـلممـم عممـلى مممن نـطـقممـْ الممـدَاب مممـن 

َصـمممـل َســلـمممـم 0أوـلمممـه َلمممـد ْــمممـير المممَرى

ـن عـلى الـنـَر السـاطع ف  أصــَلب الـسـاوـديم

َصـل َسملم علمى الـبمـدر الـساكمـن 0إُا سـرى

0ف  بطـَن الـطاهـراْ مـنَراً 

ًة صـلى اللـه عـليه َعـلى آلمـه َصـحـبمـه صمـَل

ـاْ تـكـَن لـه تـحـية َتـسلمـيماْ زكـيمـة َبـركم

ُ قـدسـيـة ، َأفـض عـلينـا مـن عـمـنبر أعـطمـار

الـَرديمممـة ، َألـبـسـنمممـا ممممـن سمممندس أنمممـَارُ 

ـنية العـلية ، َكـمـلـنـا مـن فـيـض كـمالته الـسم

، َارض اللهممـم عممـن َالـديممـه َأنممـزل صـافممـ  

ى تـسليماتممـك َسـَلمممـة صلـَاتممـك عـلـيممـه َعممـل
0آلـه َصـحـبه َسـائـر الـُريـة
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0اللهمم صمل َسملم علمى ُْمر العمـَالم الكمـَنية

َصمممممـل َسـلمممممـم عمممممـلى فـوـمممممـر الــشـمممممـَارق 

َصمممل َسممملم علمممى مبعمممَ  الهدايمممة 0المممـُاتية

َصممممـل َسـلممممـم عممممـلى رســـممممـَل 0الرحمانيممممة

َصـل َسـلـم عمـلى نمـب  0اللـطـائـف األحـديـة

َصـمممـل َســلـمممـم عمممـلى 0الـغــيمممـَب اإللهـيمممـة

سـيـدنممممـا مـحـمممممـٍد 0مممممـحي  الممممـقلَب القاسممممية

َعـلمممـى آلمممـه َصـحـبمممـه صمممـَلًة تـمـمممـأل ُراْ 

الـَوـَد ، َعـدد كـل كـائمـٍن مـَومـَد ، َعمـدد 

عـلمممـك الممـُي لـيممـس لممـه حـممـدَد  َأنعممم علينمما 

بَاسمممع فضممملك يممما َدَد ، َصممملنا صممملًة لممميس

0بـعـدهـا انـقـطـاع َل صدَد

َصممل 0اللهممم صممـل َسمملم علممى كممريم األنسمماب
0َسلم على طاهـر اآلباء َاألصَلب

0َصل َسلـم على مـن لمه أشمـرف األحـسـمـاب

َعـلى آلـه َصـحـبـه َسلم عمـدد كمـل ممن تماب 

َأنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـاب ، 
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َعممـدد ممما أعـتـقممـْ مممـن الــرقـــممـاب ، َارزقنمما 

ا َهاب ، رزقاً َاسعاً مباركاً يا  رزاق يا فتاح ي

َافممتح لنمما ببركممة ُكممرُ َمَلممدُ مممن الْيممراْ 

ق أَسع األبَاب ، َاعطنا بَل أسباب ، إنك ترز
0من تشاء بغير حساب

اللهممممـم صممممـل َسـلممممـم عممممـلى نبيممممك السـممممـر ** 

َصل َسلم على من لم توـد أمه ف 0الوـامـع

َصل َسلم عـلى المَلَد سـاوـداً 0حمله َوع

َصمل َسملم علمى مــــمـن بـنــممـَرُ 0إُا َضمـع

َصــممممـل 0إيـممممـَان كــســــممممـرى مــنـصـــممممـدع

َســلــمممـم عـلمممـى ممممـن لـهـيـبـتــــمممـه أعــظـــمممـم 

َصمـل َسـلمـم علمى 0شـرفـاْ كــسـمـرى َقمـع

ممممممـن حـرسمممممـْ لمممممـه الــسـمـمممممـاء بـالـشهمممممـب 

َصـمممـل َسـلمممـم عمممـلى ممممـن نمممـزل 0المرتفمممـع

0ســاوـممممـداً َإصـبـعـممممـه لـلـسـمـممممـاء مـرتفممممـع

ر َصــل َسـلــم عـلى الـقـمــر الـَلـيـد َنــــمـَ
0الـمحاسـن مـنـه سـطـــع
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َصــممـل َسـلممـم علممى مممـن نـطـقممـْ لممه الممـدَاب 

َلـمممممـد الـنمممممـب  0يـسـمعـهمممممـا كمممممـل مـسـتـممممممـع

صممـلى هللا 0الهـاشممـم  الـشـافــممـع الـمـشــفـممـع

عليه َعلى آله عمـدد نـعمـم اللمـه َآآلئمه ، َكمما 

عمـنا يـلـيـق لـوـمالـه َوـَللـه َكـبـريـائـه ، َمت

بومممال أحمممد َألـبسنممـا لـبممـاس كـمالممـه َحسممنه

َرداءُ ، َأورنا من شـر فـتن الـزمان َكمـدرُ 

َبـَلئـه ، َاصــرف عـن القلب ظلمتمه َداءُ ،

ــل َاوعـل بـالــصـَلة عـلى أحـمـد نـعـيـم الـَص
0َدَاَُ

0اللهممم صممل َسمملم علممى فوممر أنـممـَار الـَوممـَد

َصممممممـل َـسلممممممـم عممممممـلى طـلـعممممممـة الـكــمـممممممـال 

َصمـل َسـلمـم عمـلى كـََمـر العمـناية0المحمَد

َصمـل َسـلمـم عمـلى بـحمـر األسمـرار 0المَرَد

َصممـل َسممـلم علممى قبلممة التَوهمماْ 0الممممدَد

َصـل َســلـمـم عمـلى مـيَمـاق األزل 0المقصَد
0الـمـعهَد
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َصـممممممـل َسـلممممممـم عممممممـلى َممممممـاية الـغــايممممممـاْ 
0الـمـنـشــــَد

َصممممل َسمممملم علممممى نممممَرك السمممماري بممممالركع 

صممممـلى اللممممـه عممممـليه َعممممـلى آلممممـه 0السمممموَد

عمـدد َصـحـبـه صَلة سمرمديًة أبديمة قمـدسيًة ،

آآلئممك َاألنـعممـام ، َعممـدد معـلَمممـاتك الكممرام ، 

ميل صَلًة ل تعد َل تحمـصى ، َأرنمـا ومـليل ومـ

لـنـا طلعـتـه يـقـظـًة َمـنـام ، َاوـعـلـه شـافـعـاً 

يممـَم الممـزحام ، َابـسممـط لـنممـا بـسممـاط َصـلممـه 
0عـلى الـدَام

0اللهم صمـل َسـلمـم علمى أحممد النشمأة األزليمة

0َصـل َسـلمـم عمـلى نـومـم األنــمـَار األَلـيمـة

0َصـممـل َسـلممـم عممـلى أَل قـائممـم بـالـعـبـَديممـة

0َصـمـل َسـلمـم عممـلى إمــمـام أهـمـل الــمعــيـممـة

0َصـل َسـلمـم عمـلى مـنهمـل الـمـنمـح القدسمية
0ةَصـل َسلم عـلى عـين الـمـفـاتـح الـغـيبي
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0َصل َسملم عمـلى سمـاق  الممـشارب القدسمية

0َصـل َسـلمـم عمـلى مـمـراد الـعـنـايمـة اإللهيمة

0ةَصممل َسمملم علممى العمماكف بالحضممرة القدسممي

سـيـدنـا مـحـممـٍد َعمـلى آلمـه َصـحمـبه َسملم ،

ته ، صممَلًة تتصممل بحضممرته َمممـَصَلًة بممـرَض

نيا َمقبَلممة بكممـرامة رفـعممـته ، َاوعممـلنا فمم  الممد

َاآلْممرة مممن أهممل َدادُ َمـحممـبته ، َاحممـشرنا 

بمه تحْ لَائمه َفم  مـعـيـتمـه ، َاكتبنمـا ممن حز

َوندُ ، 

0َبلغنا شفاعته

فيض َإلهام الرب المنان

0وابر بغدادي/ على عبدُ الفقير


